Bestyrelsesmøde, Kano og Kajakklubben Gudenaa
Mandag den 16. februar kl. 19.00 hos Anja
Til stede: Anja, Anne, Brian, Flemming, Heidi, Jeanett, Tommy
Fraværende:
Næste møde: 11. marts hos Brian
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden / Tommy
Godkendt
2. Konstituering af den nye bestyrelse
Næstformand: Flemming D.
Kasserer: Brian
Sekretær: Anja
3. Referat fra sidst / Tommy
Anja
udarbejder forslag til revideret udgave af vedtægter, klubbens mål og
visioner, ordensreglement og lån af klubkajakker, som alle bliver
tilgængelige på hjemmesiden.
Tommy
indkalder instruktører og hjælpeinstruktører til et møde i løbet af
vinteren.
Tommy
bestiller brochure med søfartsregler til begynderne.
Jeanett
laver et spørgeskema til årets begyndere.
Anne og Tommy
skriver til udvalgene med en opfordring til at huske Glimt 
altid mindst en kort status “Nyt fra….”.
4. Årsplanen / Tommy
Nye billeder: Tages ved standerhejsning. Fotograf: Trine
Dato for bestyrelsesweekend: 24.25. oktober 2015.
Tommy
spørger N.U.T.
Dato for udvalgsmøde: 18. marts 2015, kl. 19.00 i klubben. 
Heidi 
køber brød og
pålæg. 
Tommy
indkalder.

5. Økonomi og medlemmer / Brian
275 medlemmer d.d.
Brian har sendt ansøgning til breddeidrætsmidler. Der er søgt midler til
indkøb af motorbåd, redningsveste og redskaber til styrketræning.
6. Udvalgene (begynder(!), stævne(!), polo, børnunge, materiel, hus) / alle
Begynder: Der skal findes en begynderkoordinator i stedet for Esben.
Flemming
kontakter Esben for en uddybning af opgaverne.
Begynderkonceptet bliver som sidste år, dog tænkes konceptet omkring
EPP2 prøve/frigivelse ændret. Dette debatteres på begyndermøde.
Stævne: Michael G. 
Flemming
spørger Henrik, om han vil hjælpe.
Børn og unge: N.U.T. annoncerer på facebook efter nye hjælpere. Der er
møde den 25. februar, kl. 19.00 i klubben. 
Heid
i deltager i mødet den 25.
februar.
Indkøb: Bodil fortsætter på posten.
7. Nyt fra DKF, Randers Kommune
Møde om Randers Kommunes nye fritidspolitik: Afholdt den 21.januar.
Flemming og Anja deltog. Der kommer en høringsfase, hvor alle har
mulighed for at indgive høringssvar.
Deltagere til DKF årsmøde den 21. og 22. marts: Tommy (biodynamik);
Flemming (biodynamik); Jeanett (svesken på disken); Anja
(sikkerhedsregler).
Tommy
sørger for tilmelding
8. Stævner og arrangementer / alle,
TdG: Ole Tikjøb har kontaktet Flemming. Ole kommer og holder møde med
Flemming, N.U.T. og Torben. Komiteen har ændret på strukturen. Ole og
Lau står for løbsafvikling; Ole er ansvarlig for byerne og holder møde med
repræsentanter fra de respektive klubber. Vi får alene at gøre med selve
udførelsen op til løbsdagen og får betaling herfor. De manglende hjælper
jakker for 2014 forventes at komme i denne uge 8.

Standerhejsning: Lørdag den 28. marts. Forårsklargøring af klub og materiel
kl. 9.00. Vi starter med morgenbrød. Kl. 14.00 standerhejsning.
Heid
i bager
kage. Fest kl. 18.30 (
Flemming
kontakter festudvalget).
Trine
laver opslag.
Randers City Kajak Marathon: 
Tommy
taler med Steffen
.
9. Glimt, hjemmesiden, nyhedsbrevet, alle
Glimt: Er på vej ud.
Hjemmeside: Standerhejsning. Handicap opstart den 6. maj. Udvalgsmøde.
Ny hjemmeside tages i anvendelse senest 1. marts. Skt. Hans arrangement
afholdes den 20. juni.
10.Evt.:
Heines kajak: Heine har spurgt, om klubben vil købe hans kajak
(Coastliner). Det ønsker klubben ikke, da klubben har det antal Coastlinere,
der er behov for.
Køkken: Klubben har fået tilbud om at købe et brugt køkken til 5.000 kr. Det
har ikke interesse til den pris. 
Flemming
undersøger pris på nye skabe
under opslagstavler.
Mødeplan 2015:
11. marts hos Brian (Baldersvej 7)
15. april hos Flemming
5. maj hos Heidi (Frøvangen 10)
9. juni hos Jeanett
11. august hos Tommy
15. september hos Anja
24.25. oktober bestyrelsesweekend
25. november hos Anne
6. januar hos Brian
Foreløbig dato for generalforsamling: 6. februar 2016.
Jubilæer: Henrik Nielsen har 50 års jubilæum. Brian Kragh har 40 års
jubilæum.
Ref./Anja

